OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01 Mysločovice
IČ: 00568562, tel: 577 121 089, e-mail: ou@hostisova.cz
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostišová,
konaného dne 21. 3. 2017, od 17.15 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.15 hodin
starostkou obce Martou Smolkovou (dále též jako „předsedající“).
Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběl Milan Kovář, který se
z jednání předem omluvil.
Začátek zasedání
a) Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Renatu Beňačkovou a Radima Pospíšila, sčitatelem
Václava Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
b) Schválení programu zasedání.
1.
Rozpočtové opatření 1/2017
2.
Směnná smlouva
3.
Knihovna – zájezd s pohybovou aktivitou
4.
Žádosti občanů
5.
Krizové řízení
6.
VaK a.s., soudní rozhodnutí
7.
Clay-Eva 2017
8.
Různé, diskuse
9.
Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření č. 1/2017
Předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2017. Rozpočet obce se tímto
rozpočtovým opatřením mění o 32.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o zvýšení daně z příjmu za
obec o 31.000,- Kč (promítne se v příjmech i výdajích) a o vyšší příjmy z Celního úřadu z odvodů za
odnětí půdy o 1.000,- Kč. Na straně výdajů se jedná o následující zvýšení výdajů: daň z příjmu za obec
+31.000,- Kč, příspěvek na družinu a jídelnu ZŠ Mysločovice +23.000,- Kč, plat a odvody za druhého
zaměstnance na úklid a údržbu obce +156.000,- Kč. Proběhl také přesun výdajů mezi paragrafy ve
výši 19.000,- Kč na rekonstrukci pomníků. Byly sníženy výdaje na ČOV o 178.000,- Kč – bude kryto
úvěrem. Rozpočtové opatření je součástí zápisu. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo
proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2 Směnná smlouva
Jedná se o směnu pozemku mezi obcí a manželi Vyoralovými. Součástí rozšíření komunikace v lokalitě
Strážná bylo i vybudování opěrné zdi částečně na pozemku p.č. 172/57 ve vlastnictví manželů
Vyoralových. Došlo k dohodě o směně pozemků. Za tímto účelem byl zpracován geometrický plán.
Záměr byl schválen a vyvěšen 22. 2. 2017. Rozdíl v metrech bude vypořádán částkou 30,- Kč/m2,
doplatek ve výši 810,- Kč uhradí manželé Vyoralovi. Náklady spojené s oddělením pozemků a zápisem
do katastru ponese obec, neboť tato směna je v zájmu obce a bez vstřícnosti manželů Vyoralových by
nemohlo dojít k rozšíření MK. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Hostišová a
manželi Vyoralovými. Obec směňuje pozemek p.č. 172/71 o výměře 34 m2 za pozemek p.č. 172/70 o
výměře 7 m2, oba v k.ú. Hostišová a oddělné geom. plánem č. 477-18/2017. Rozdíl m2 bude vypořádán
částkou 30,- Kč/m2, tj. celkem 810 Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2b) bylo schváleno.

3 Knihovna – zájezd s pohybovou aktivitou
Místní knihovna uspořádá dne 3. 6. 2017 výlet pro rodiče s dětmi do Gibon parku v Rožnově pod
Radhoštěm. Jedná se o zábavní centrum s pohybovými aktivitami pro děti. Na dopravu na zájezd má
obec ve svém rozpočtu již vyčleněno 3.000,- Kč. Knihovna nyní žádá obec také o příspěvek 50,- Kč na
vstupné pro děti na aktivity v zábavním centru v rámci dne dětí. Lenka Rašíková a Renata Beňačková
se vyjádřily, že zájezd by Den dětí mohl nahradit. Mgr. Michal Mynář však oponoval, že by bylo lepší
podporovat aktivity dětí přímo v obci a ne je vyvážet mimo obec. Den dětí se v naší obci uskuteční
dne 28. května na Strážné ve formě soutěží. V Gibon parku mohou děti rozvíjet pohybovou aktivitu
na méně obvyklých atrakcích (např. lanové centrum, aquazorbing, tubing, bumber ball), které není
možné na Hostišové nabídnout. Při předpokládané účasti 20-25 dětí a výši příspěvku na vstupné 50,Kč na dítě, by se celkové náklady obce pohybovaly v rozmezí cca 1.000 – 1.250,- Kč. Členové
zastupitelstva se dohodli, že tento příspěvek obec poskytne ještě v rámci Dne dětí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo záměr na výlet dětí do Gibon parku v Rožnově
pod Radhoštěm pořádaným knihovnou s příspěvkem obce 50,- Kč na dítě.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Žádosti občanů
První žádost se týká zpevnění polní cesty na obecním pozemku p. č. 641 v k. ú. Hostišová. Žadatel
chce na vlastní náklady zpevnit cestu ke svému domu navezením suti z blízkých bouracích prací. Polní
cesta je obzvláště po dešti špatně sjízdná. Jelikož se jedná o obecní pozemek, je nutné schválení
obce.
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zpevnění polní cesty p.č. 641 betonovým
recyklátem na náklady žadatele Viktora Karlíka.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
2

Usnesení č. 4a) bylo schváleno.
Druhá žádost se týká dostavby dětského hřiště na Strážné. Navrhovatel žádá o pomoc s dokončením
tohoto rozestavěného hřiště a žádá obec o finanční podporu formou individuální dotace ve výši
15.000,- Kč. Dokončovací práce by probíhaly v jarních a letních měsících letošního roku. Do prací by
formou dobrovolnických brigád byli zapojeni občané naší obce. Z poskytnutých finančních prostředků
by bylo financováno např. vybudování dopadových ploch, nátěr herních prvků, lanové prvky a
vybudování zábradlí atd. Starostka obce žadateli nabídla tabuli na kreslení z hřiště za kulturním
domem. Členové zastupitelstva tento návrh podporují a souhlasí s poskytnutím finančních prostředků
z rozpočtu obce.
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo poskytnutí neinvestiční dotace pro
Baobaby z.s. na dostavbu dětského hřiště na Strážné ve výši 15.000,- Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4b) bylo schváleno.
Další žádost se týká výletu pro děti a rodiče do ZOO Jihlava s předpokládaným datem konání v měsíci
červnu. Žadatelka žádá o finanční podporu z rozpočtu obce ve výši 8.000,- Kč na dopravu. Mgr.
Michal Mynář se vyjádřil, že žadatelka by si měla žádost více promyslet, dopřipravit a zažádat znovu
na některém z dalších zasedání zastupitelstva obce. Též by dle něj bylo vhodné zvolit bližší lokalitu,
jelikož Jihlava je daleko, což znamená vyšší náklady na dopravu a také dlouhou dobu jízdy
autobusem. S tímto souhlasí i ostatní členové zastupitelstva. Renata Beňačková se vyjádřila, že by
obec měla spíše než jednorázové zájezdy podpořit dětské hřiště, jelikož toto má celoroční využití.
Diskutován byl také termín pořádání zájezdu. Zastupitelé by žadatelce doporučili zájezd posunout
spíše např. na měsíc září, jelikož v měsíci červnu se již hromadí akce podobného typu nejen v naší
obci, ale i např. školní výlety ve školách. Radim Pospíšil a Václav Pospíšil navrhují podpořit tento
zájezd pouze s tím, že termín bude posunut. Lenka Rašíková se vyjádřila, že obec nemůže do termínu
pořadatelům zasahovat, může pouze dát doporučení a věc řešit spíše z finanční stránky. Členové
zastupitelstva se nakonec shodli, že tuto žádost neschválí se zdůvodněním, že vybraná lokalita je
příliš daleko, což zvyšuje náklady na dopravu. Žadatelka si však může podat žádost znovu na
některém z dalších jednání zastupitelstva s tím, že se zájezd uskuteční v bližším okolí. Žadatelce také
doporučují změnit termín konání zájezdu.
c) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo poskytnutí neinvestiční dotace Šárce
Karlovské na zájezd do ZOO Jihlava ve výši 8.000,- Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4c) bylo schváleno.
Poslední žádost se týká opravy požární nádrže na Dolňáku, která je v majetku obce. Jednalo by se o
vybudování sběrného kanálku a vybetonování plochy v dolní části nádrže. Tyto práce by svépomocí
provedli občané obce, kteří žijí v této lokalitě. Žadatel žádá obec o finanční podporu na nákup
materiálu. Předpokládané náklady se budou pohybovat v rozmezí 12 – 16 tis. Kč, závisí na tloušťce
použitého betonu. Člen stavebního výboru Radim Pospíšil se vyjádřil, že po prostudování návrhu prací
s těmito souhlasí a doporučuje ke schválení. Jelikož je nádrž v majetku obce, měla by mít zájem na její
opravě.
d) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo opravu dolní části požární nádrže v
předpokládané výši cca 16.000,- Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4d) bylo schváleno.

3

5 Krizové řízení
V rámci krizového řízení je potřeba 1x ročně aktualizovat Plán činnosti (odezvy) orgánů obce
Hostišová při vzniku mimořádné události a Přehled možných ohrožení na katastru obce Hostišová.
Předsedající seznámila přítomné s oběma dokumenty. Dokument Přehled možných ohrožení je
dostupný také na internetových stránkách obce. Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky, bylo
proto hlasováno.
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Plán činnosti (odezvy) orgánů obce
Hostišová při vzniku mimořádné události.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Přehled možných ohrožení na katastru
obce Hostišová.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5b) bylo schváleno.

6 VaK a.s., soudní rozhodnutí
Společnost VaK Zlín na valné hromadě v roce 2004 rozdělila společnost na dvě části – vlastnickou a
provozní. Provozní část pak pronajala dnes Moravské vodárenské (Veolia – dřív Zlínská vodárenská,
pak Jižní vodárenská). Od té doby začalo větší množství soudních řízení na určení neplatnosti valných
hromad. Rozhodnutí padala různá, někdy ve prospěch VaKu někdy ve prospěch žalobců (většinou
obce Otrokovice, Fryšták a spol. Compas Consulting). V roce 2016 padl, dá se říci rozhodující
rozsudek, který určil valnou hromadu z roku 2004 za neplatnou. To znamená, že je neplatné rozdělení
společnosti na provozní model. Naše obec v roce 2002 prodala svá hlasovací práva tzv. „balíkem
smluv“. Jednou ze smluv je příkazní smlouva a v té se obec zavazuje, že poskytne hlasovací práva
České spořitelně (ta je ale již přeprodala Jižní vodárenské). Je zde vysoká penalizace za porušení z naší
strany – vrácení 100% ceny a 15% penále. Kupní cena je 435.200,- Kč. Soud se okrajově zmiňuje i o
těchto smlouvách a to tak, že považuje za neplatné, protože nebyly schváleny valnou hromadou. Pro
naši obec to tedy znamená, že pokud jsou smlouvy platné, tak jsme se neměli účastnit valných
hromad pod zmíněnou sankcí. Anebo jsou smlouvy neplatné a pak se valných hromad můžeme
účastnit. Jediné řešení, jak zjistit platnost smluv, je požádat o soudní rozhodnutí platnosti x
neplatnosti smluv. Předsedající navrhuje schválení záměru o podání určení platnosti k soudu. Z
důvodu rozložení soudních nákladů by bylo vhodné oslovit dalších 14 obcí, které „balíky smluv“
uzavřely, abychom návrh k soudu podaly společně. Bohužel se nepodařilo dohledat originály „balíku
smluv“. Pravděpodobně byly bývalým starostou předány právničce JUDr. Orbesové, která obec
zastupovala. Dle jejího sdělení byly tyto smlouvy při stěhování její kanceláře skartovány.
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo záměr na zahájení soudního řízení o určení
platnosti tzv. „balíku smluv“, uzavřeného v roce 2002 v souvislosti s prodejem 2 720 ks akcií a
hlasovacích práv k zaknihovaným akciím společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383,
Zlín.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová pověřilo starostku jednáním s ostatními 14 obcemi o
součinnosti při podání k soudu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 6b) bylo schváleno.

7 Clay-Eva 2017
Letošní ročník nočního pochodu Clay-Eva se bude konat 21. 4. 2017. Mgr. Michal Mynář seznámil
přítomné s tím, jak bude vypadat organizace této akce. Záštitu nad akcí převzal hejtman Zlínského
kraje Jiří Čunek, který se pochodu také možná zúčastní. Novinkou letošního ročníku budou stravenky
na guláš a pivo, které dostanou v omezeném množství pouze čestní hosté akce. Členové
zastupitelstva se také dohodli na spolupráci při organizaci akce.
Nebylo přijato žádné usnesení.

8 Různé, diskuze
Prvním bodem diskuze byl Sjezd rodáků. V současné době je hotová pouze databáze adres, na které
budou zaslány pozvánky. Starostka upozornila na to, že nejsou domluveny kroje, tanečníci, tisk
pozvánek a kalendářů, vyhotovení propagačních předmětů. Je potřeba neprodleně začít vše řešit,
proto domluvila schůzku dne 22. března s místostarostou, který má nad akcí záštitu.
Druhým bodem diskuze byly oslavy osvobození obce. Ty letos připadnou na 3. května. Naši obec
navštíví rumunská a ruská delegace. Podrobnosti budou probrány na příštím zasedání zastupitelstva.
Dalším bodem diskuze bylo plánované Vítání občánků, které se bude konat 4. 6. 2017. Přivítány
budou minimálně dvě děti.
Radim Pospíšil seznámil přítomné se stavem jednání ve věci zlepšení internetového pokrytí obce.
S technikem firmy Avonet zjišťovali situaci v terénu, přičemž na základě těchto zjištění ještě budou
dojednány podrobnosti ohledně vybudování nových přístupových bodů a zda se obec bude finančně
na jejich budování podílet.

9 Závěr
Předsedající ukončila zasedání v 19.00 hodin. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 11.
4. 2017.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 1/2017
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................
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